Αριθμός πρωτοκόλλου 2/2019

Σήμερα Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνέλευση του
Πανελλήνιου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ).
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, αποφασίστηκαν από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του
Δ.Σ. τα εξής θέματα:
1. Συζήτηση για τη διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Παραρτήματος Ιωαννίνων
2. Συζήτηση για διεξαγωγή Πειθαρχικού Συμβουλίου
3. Συζήτηση για το 26ο ΕΣΦΙΕ
4. Συζήτηση σχετικά με τις νομικές/λογιστικές εκκρεμότητες της Εταιρείας
Στη συνέλευση ήταν παρόντα τα εξής μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΦΙΕ:
●
●
●
●
●
●
●

Καλούσης Γεώργιος [Υπηρεσιακός (Υπ.) Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδρος Παραρτήματος Λάρισας]
Νεοφύτου Παναγιώτα (Υπ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Πρόεδρος Παραρτήματος
Κρήτης)
Καπασούρη Ευθυμία (Υπ. Γενική Γραμματέας- Πρόεδρος Παραρτήματος
Αλεξανδρούπολης)
Καπνίσης Δημήτριος (Γενικός Ταμίας Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ)
Βαμβακάρης Κωνσταντίνος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ-Πρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Αθηνών)
Λαλές Γεώργιος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ-Πρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης)
Αποστολός Αναστάσιος (Μέλος Δ.Σ. ΕΕΦΙΕ- Αντιπρόεδρος ΕΕΦΙΕ Παραρτήματος
Πατρών) οποίος έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με παράγραφο 5 άρθρο 12 του
καταστατικού.

1. Συζήτηση για τη διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του Παραρτήματος
Ιωαννίνων.
Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Παραρτήματος Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί, όπως
έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του, την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30.
Ο υπ. Πρόεδρος του ΔΣ θα παρακολουθήσει την συνέλευση διαδικτυακά και θα επέμβει
όπου κριθεί απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή αυτής.
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης προβλέπεται να συζητηθούν οι παραιτήσεις που είχαν
κατατεθεί και να οριστεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού.

Η εφορευτική επιτροπή θα επικοινωνήσει με το Πανελλήνιο ΔΣ αποστέλλοντας ηλ. μήνυμα
στην ηλ. διεύθυνση: eefie.info@gmail.com ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες
ενέργειες για την διεξαγωγή των εκλογών ΣυΠ.

2. Συζήτηση για διεξαγωγή Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ)
Ορίστηκε η ώρα διεξαγωγής του ΠΣ την Τετάρτη 3 Απριλιου 2019, στις 21:00.
Γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλ. ταχυδρομείου τόσο η ώρα όσο και η
διάρθρωση του ΠΣ.
Πιο αναλυτικά, το ΠΣ θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα έχει την εξής μορφή:
-Απολογία περίπου 5 λεπτών για τον καθένα χωρίς παρεμβολές
-Ερωτήσεις από το ΔΣ, εφόσον υπάρξουν
-Διευκρινίσεις/συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους
-Συζήτηση και λήψη απόφασης από το ΠΣ
-Γνωστοποίηση στους ενδιαφερόμενους της τελικής απόφασης
3. Συζήτηση για το 26ο ΕΣΦΙΕ.
Συζητήθηκε το θέμα της διοργάνωσης του 26ου ΕΣΦΙΕ, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν
πρόθεση ανάληψης του συνεδρίου από κάποιο Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ.
Ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένου πακέτου διοργάνωσης μέχρι
1 Μαΐου 2019.
4. Συζήτηση σχετικά με τις νομικές/λογιστικές εκκρεμότητες της Εταιρείας.
Λογιστικές εκκρεμότητες του έτους 2017: να ελεγχθούν και να κατατεθούν τα απαραίτητα
στοιχεία εσόδων-εξόδων των Παραρτημάτων Αλεξανδρούπολης και Ιωαννίνων.
Όσον αφορά στα στοιχεία του 2018, μέχρι τις 22 Απριλίου προβλέπεται να κατατεθούν
αποδεικτικά εξόδων και μέχρι τις 30 Ιουνίου τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία των
Παραρτημάτων.
Αποδεικτικά εξόδων θα κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατόν στην ηλ. διεύθυνση της
Εταιρείας και στον Ταμία αυτής.
Τέλος, συζητήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την Νομική εκπροσώπηση της
Εταιρείας.
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